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LA RECERCA A CATALUNYA

JOSEP LAPORTE I SALAS

Conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunva

Conferencia de la sessio inaugural del curs 1990-1991 , pronunciada a la Sala Prat de la Riba de
I'IEC el dia 23 d'octubre de 1990.

INTRODUCCIO

Senyor president de I'Institut d'Estudis
Catalans, senyor president de la Societat Cata-
lana de Biologia, membres de 1'Institut i socis
de la Societat, senyores i senyors.

No cal que els digui que, per a mi, es una

gran satisfaccio poder ser avui aqui amb veils

amics de la Societat Catalana de Biologia, i que
agraeixo molt la invitacio que se m'ha fet,

]'honor que se m'ha dispensat, d'inaugurar

aquest curs de la Societat. Entre altres motius,
perquc aixb ens recorda quan ]'any 196201963
un grup d'antics supervivents de l'antiga

Societat de Biologia de Barcelona, fundada
I'any 1912a1sidel'lnstitutd'EstudisCatalans,

varen intentar fer ressuscitar aquesta Societat,
que a partir d'aleshores, d'acord amb la no-
menclatura de l' Institut, va passar a anornenar-

se Societat Catalana de Biologia.

Aixo em porta a la memoria noms per a mi
tan estimats com el del doctor Alsina i Bofill,
que va ser el primer president de la Societat
restaurada en substitucio de ]'antic president
Leandre Cervera, que n'havia mantigut la
Presidencia fins aleshores, com el del
malaguanyat Pere Babot, que en fou secretari,
o be el del doctor Xalabarder, que amb tanta
gentilesa, i tambe amb uns certs riscs, va deixar
que ens reunissim <clandestinament»-tot
i que ara sembli mentida- als locals dels
DispensarisBlancs, oncelebravem les sessions
d'aquesta Societat renascuda.

Politica de recerca

En haver de triar un tema per exposar aci,
vaig donar el titol de <<La recerca a Catalunya>>,
i crec que, si el titol hagues de reflectir allo que
penso dir avui, hauria d'haver-lo titulat <<Po-
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litica de recerca a Catalunya». Politica de

recerca a Catalunya amb cl benentes que el

quc intentare es donar una visio panoramica

sobre la situacio actual de ]a recerca at nostre

pals i de les sever perspectives de futur. Noes

tracta, evidentment, ni de fer historia dc la

recerca a Catalunya, ni d'explicar exactament

quines son les recerques que avui es fan aqui,

que son moltes afortunadament, i, per als que

siguin amants de la historia i dels records del

passat.elsrecomanariaquerellegissinunvolum

que I'altre dia vaig tenir ocasio de tornar a

mirar, publicat ]'any 1977, i que es titula La

recerca als Pal'sos Catalans, que va ser publ icat

per I' Ambitde Recercadel Congres deCultura

Catalana.

Per una serie de circumstancies, en aquest

cas.lo diria que afortunades, aquesta llico inau-

gural de la Societat Catalana de Biologia

coincideix amb dos fets que crec molt im-

portants, i als quals despres ens referirem. Un

es l'aparicio d'un Ilibre, La recerca cientitica

i tecnologica a Catalum'a 1990, i l'altra es la

celebracio d'un col-loqui que tindra lloc dijous

i divendres, corn vostes segurament saben,

anib el titol de La recerca a Catalunya. Repte

defutur, i tambe, anib un altre fet signiticatiu,

I' Institutd' EstudisCatalansdedicara unasessio

plenaria a parlar, precisament, d'aquests to-

mes, de quina es la situacio actual de la recerca

aCatalunya i dequines son les sever perspectives.

Tot aixo demostra, sense cap mena de dubte,

la importancia quc hauria de tenir la recerca.

Pcrquc, es clan, la primera pregunta quc ens

hem de fer es: a casa nostra, a Catalunya, la

recerca to la importancia que mereix'?

Malauradament, la resposta rotunda es « no>>.

Suposoquetots hi estaremd'acord. Larecerca

no to at nostre pals, malgrat els progressos que

s'han fet, i dels quals parlarern tot seguit, el floc

que hauria de tenir, la importancia que se li

hauria de donar.

Investigadors i mitjans materials

Crec -mes hen dit , n'estic segur- que a

Catalunya tenim els recursos humans adequats

per tal de dur a terme una recerca de mes

intensitat, amb mes extensio i amb mes

profunditat de la que fem . El que deu faltar, o

el que falta amb tota certesa , son els recursos

materials suficients, i d'una nianera especial lit

infrastructura necessaria perquc aquella gent

que vol fer recerca a casa nostra n' hi pugui fer.

Una bona prova d'aiV), la tenim en alguns

cientifics catalans que han hagut d ' exiliar-se

per triomfar; alguns s'han exiliat per voluntat

propia, els altres per circumstancies des-

graciades per a ells, pert en general tots tenim

a la memoria noms de catalans it lustres en el

camp de la cicncia que han triomfat . pert que

malauradament ho han fet a 1'estranger.

No In ha dubte, doncs, que no cs que ens

faltin els homes ; ens fatten, en tot cas. els

mitjans. I no hi ha dubte que aixo no es d'avui,

sino que veja de ]luny. Ja he dit que no parlaria

d'historia, pert si que voldria recordar que el

gran i mpuls de la recercaa tot el mon, als paisos

d'Europa occidental , als Estats Units , at Japo,

arrenca sobretot de despres de la Segona Guerra

Mondial; to molts antecedents , evidentment,

noes pas que vulgui dirque la recercacomen4a

aleshores , perm no hi ha dubte que despres de la

Segona Guerra Mundial es quail la recerca en

totsels camps , la recercacientifrco - tecnokegica,

agafa una empenta extraordinaria.

La recerca durant el franquisme

I aleshores, que fa Catalunya? Catalunya,

que es troba en un moment de derrota, en un

moment d'hores baixes, es troba, corn conti-

nua trobant-se encara, es clar, inclosa dintre
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(I' un cstat, I'Estat espanyol, que esta sofrint en

aqucllsmomentsunadictadura. Unadictadura

que fa una politica de recerca totalment equi-

vocada. En podrfem dir moltes coses, dell

en-ors de la pol it ica de recerca, ode la manca de

I)oliticadereccrcad'aquell temps. El franquisme

comenca per fundar el Consejo Superior de

Investigaciones CientIlicas. No hi tine res en

contra. del Consejo, i no critico el Consejo, el

Clue critico cs que es va marginar del tot, o

practica rent del tot. la universitat del camp de

la recerca, 16s Ala on sobretot s'havia de fer, i

es fa, una gran part de la recerca. Aquesta

marginaci6 de la universitat va ser, sens dubte,

per motius politics: la gent del Consejo era
addicta al rcgiin, mentre que la gent de la

universitat, tot i que molt «depurada», no tenia

la mateixa etiqueta d'una manera Segura.

Centralitzacio de la recerca

Al costat d'aixo In havia un altre defecte

quc no s'ha pas arreglat del tot, ni de bon tros,

que es el de la centralitzaci6 practicament total

dc la recerca en el conjunt de I'Estat. I la
recerca se centra sobretot en determinats

instituts del Consejoque se situen gan-66 tots
ells a Madrid. Aquesta centralitzaci6 de la
recerca cs on fet que es d6na a molts llocs, i

especialmentalspwiisosllatins. Hefetreproduir,
per il-lustrar-ho una mica, el quc passa a
Franca, cl que passa a Italia i el que passa en el
conjunt de I'Estat espanyol. Aquestes s6n

dades de l'any 1981. En aquests gratics,

preparats ja fa alguns temps per la CIRIT, i que
alguns de vostes potser coneixen, es veu el que
succecix a Franca. En aquests gratics hi ha la
relaci6 de la renda percapita amb la despesa en
recerca. Franca (vegeu la fig. I) esta per sobre
tant de la renda mitjana coin de 1'esforc en
recerca. Pere si tenim en compte les diverses

regions de Franca, veiem que a dalt de tot hi ha
I'll la de Franca, o sigui Paris, i per sota de Paris

In ha Migdia-Pirineus, hi ha Alvernia, hi ha
LLenguadoc-Rossell6, hi ha tota una serie de
regions que estan tambe per sobre de la mitjana
nacional. A Italia (vegeu ]a fig. 2). amb uns
nivells mes baixos tant de renda per capita coin
d'esforc de recerca, tambe el Laci. o sigui
Roma, esta per sobre, seguit del Piemont i la
Llombardia, i despres les altres regions formen
coin una mena de nuvol. Que passava a I' Estat
espanyol ]'any 1981 ? A I'Estat espanyol I'any
81 passava el que 11-lustra la figura 3. Madrid
esta molt per sobre de la initjana, mentre que la
restade comunitats autonomes formen un nuvol
situat totalment per sota de la initjana.

Insufiiciencia de recursos

No hi ha dubte doncs, ho repeteixo, que la
centralitzaci6 es un fet general, per6 aquesta
centralitzaci6 tan excessiva, tan notoria, corn
hi ha hagut a I' Estat espanyol noes d6na enl loc
mes. I no hi ha dubte que on altre motiu del
retard de la recerca en el conjunt de I'Estat, i
molt especial mentaCatalunya,apail d'aquesta
centralitzaci6, a part d'aquesta opci6 politica
del Consejo enfront de ]a universitat, es ]a
insuficiencia general de recursos destinats a la
recerca. Tinguem en compte que, corn vostes
saben molt be, els paisos mes avancants dedi-
quen a la recerca al voltant del 2 % del producte
interior brut i, en canvi, en el conjunt de 1'Estat
espanyol, I'any 1960, aquesta proporci6 era el
0,20 %; o sigui, deu vegades menys en proporci6
--en xifres absolutes, ja no cal dir-ho-. I per
be que es va intentarfer un esforc i es va dirque
s'hi posaria remei, ]'any 1975, a] final del
franquisme, el que apl icava en recerca el conjunt
de I' Estat equivalia al 0,34 %(, ben llunyencara
dels estandards internacionals.
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El canvi democratic

Va arrihar cl canvi democratic. que va
despertar, no cal dir-ho, moltes esperances en
tots els sentits, i a partir d'aleshores hem de
reconeixer que hi ha hagut un increment
substancial dels recursos destinats a recerca. I
que, a part de suhstancial, ha estat segurament
lent i encara insufficient, perque si mirem la
trajectoria d'aquest increment veiem que 1'any
80 ens trohem encara en el 0,4 %, gastant
aproximadament 70.000 milions en recer-
ca; I'any 1986 de 70.000 M es passa a 190.000
M: I'any 1987, a 221.000 M, i s'arriba ja
0airehe al 0,7 Ye del producte interior brut;
1'any 1988, I'estimacio es de 265.000 M; i
I'any 1989 es pot avaluar en 320.000 M de
pessetes la despesa global de I'Estaten recerca.

De tota manera, continua el centralisme,

sobretot decisori. No ja el centralisme quant al

repartiment, Clue tambe es notori, pero es que a

mes el Govern central es reserva, a traves de

I'anomenada Llci de la ciencia i que de fet es la

Llci 13/1986,«de fomento y coordinacion ge-

neral de la investigacion cientifica y tecnica»,
es reserva -deia- la direcci6 total i absoluta

en tot el terra do recerca. Despres en tornare a

parlar un moment, d'aquesta Llei i dels

problemes que comporta.

Ell paper de la Generalitat

Naturalment, amb el canvi democratic es

restahleix la Generalitat i tothom espera que en

aquest tcrreny tambe pugui fer coses propies.

EnUr altres motius, perque, corn recordaran,

Particle 9.7 de 1'Estatut d'autonomia de

Catalunya assenyala que la competencia de la

Generalitat en recerca es exclusiva. Tot i quc,

d'acordamhclbloc constitucional,Constituci6

flies Estatut, 1'Estat es reserva el que en diuen

el foment i la coordi nacio general de la recerca.
En aquestes cirscumstancies, el Govern de la
General itatcreaI'any 19801aCIRIT(Comissi6
Interdepartamental de Recerca i Innovacio
Tecnologica), com va crear altres organismes,
com deiem, en aquells temps, com a cistell per
rebre les transferencies. Posare un exemple
nomes perque entenguin el que vull dir amb
aquesta expressio, i es que la Generalitat va
crear l'ICS, l' Institut Catala de la Salut, abans
que no fos o conjuntament quan va ser
traspassada la Seguretat Social, i IINSALUD
traspassat a Catalunya es va convertiren I'ICS.
De la mateixa manera, pensavem que, ates que
teniemenaquesttemacompetenciesexclusives,
diria que teoricament mes exclusives que les
que teniem en sanitat o en ensenyament,
almenys d'acord amb la lletra de I'Estatut, era
natural que es crees el cistell per rebre aquest
paquet de transferencies.

Pero les transferencies no van venir;l'unic

que es va poder fer va ser crear I' I RTA (Institut

de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries),

d'acord amb uns traspassos que hi va haver

1'any 1985, i que es adscrit a] Departament

d'Agricultura. Rarnaderia i Pesca; i tambe cal

remarcar que el mateix any 1985 van ser

transferidesa I'AdministraciodelaGeneral itat
les universitats catalanes, que no hi ha dubte

que si que fan recerca. Pero ni parlar dell

centres propis del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Cientificas; cis pocs centres que ja
hi havia i cis que s'han creat despres, alguns

d'ells ben apreciables, que existeixen a Cata-
lunya i gairebe tots a Barcelona, continuen

estant sota l'Administracio central i la

Generalitat, amb ells, no hi to practicament res

a veure, nomes forma part del Patronat d' alguns

d'ells, dels recentment creats.

La <<Llei de la ciencia»

Be, per que hem dit que la Llei de la ciencia
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erauna llei centralista? Perdiversos motius, no

m'hi puc entretenir gaire perque requeriria

massa temps. Assenyalare nomes que des que

es va promulgar la Llei de la ciencia hi ha un

recurs presentat davant el Tribunal Constitu-

cional fa quatre anys i escaig, i el Tribunal

Constitucional, que porta com veuen conside-

rables retards, encara no ha substanciat aquest

recurs. Els arguments principals del recurs es

basen en el fet que, d'acord amb aquesta Llei,

I' Administraci6 central pot planificar i decidir

d'una manera absolutarnent unilateral la

distribuci6 dels recursos destinats a la recerca,

dels recursos del Plan Nacional, de l'anomenat

PLANICYT, i aixo ho fa a traves d'una

Comissi6 Interministerial que es la CICYT,

(Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tec-

nologia), on -com vostes saben- no hi ha

cap representant de cap de les comunitats

autonomes que tenen competencies suposa-

dament exclusives en el tema de recerca.

Aquesta Llei de la ciencia, per alguna mesa

dejoc de mans, ha fet que aquestes cornunitats

autonomes tinguin nomes acces a un Organ

estrictament assessor, el Consejo General de

la Ciencia y la Tecnologia, que no es evi-

dentment un Organ decisori. Repeteixo que

I' Organ decisori es la comissio abans esmentada

en la qual cap comunitat autonoma no to res a

veure.

De fet, diu el text del recurs, molt ben

documentat (veurem el Tribunal Constitucio-

nal que dira), que el que s'hauria de coordinar,

en totcas, son les accions fetes perles cornunitats

autonomes d'acord amb la Constituci6, pero

per aixo caldria que aquestes comunitats

autonomes disposessin de recursos que

evidentment han de ser transferits de

I'Administracio central a traves dels meca-

nismes que sigui.

Fins ara, la CIRIT, o sigui el nostre organ,

la nostra agencia oficial de la recerca a

Catalunya, Punic que ha pogut fer, d'acord amb

la normativa vigent, es presentar projectes

especifics a l'anomenat Plan Nacional, que a

mes a mes comporta un financament a mitges,

o sigui, una part la posa I'Administraci6 cen-

tral, I'altra part la posa 1'Administraci6 auto-

nomica, la catalana en aquest cas, i de deu

projectes que es van presentar en el seu dia

nomes un va ser acceptat, que es el de Quimica

Fina, en el qual s'esta treballant.

Aquest plantejament de la Llei de la ciencia

-repeteixo que tenint en compte que les

competencies teoriques que 1'Estatut ens d6na

son exclusives-es completament diferent del

que es fa en altres sectors. Puc parlar, com

vostes saben, amb un cert coneixement de

causa de dos de molt iniportants des del punt de

vista del seu volurn de recursos, la sanitat i

I'ensenyament, cap dels quals no es catalogat a

I'Estatut com a competencia exclusiva de la

Gencralitat; son, en totcas, competencies plenes

o compartides. Doncs be, tant en un cas cone en

1'altre si que hi ha una coordinacio quc fa

1'Estat, pero es clarque coordina despres d'haver

transferit els serveis. Tot el sistema educatiu

esta transferit, ics universitats entre ells, no cal

dir-ho; tot el sisterna sanitari esta transferit, i es

el departament respectiu de la Generalitat el

que amb el pressupost, que ve tambe transferit

de Madrid, i en el cas de sanitat especificament

dell prcssupostos de la Seguretat Social. fit la

seva politica educativa o sanitaria. I despres la

coordinacioesfa,naturalmenta/)o.vteriori. Pero

en aquestcas, i peraixOes va inteiposarsobretot

el recurs, no entenem que la coordinacio s'hagi

de fer Iota des de Madrid i quc la transferencia

de fons vingui despres no a la Generalitat de

Catalunya, sin6 it la gent que es dcdica a la

recerca, a la investigacio als difercntes Ilocs de

l'Estat, i en aquest cas, a Catalunya.
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Accions especi:fiques de la Generalitat

AiVO no vol dir, deixant aquest tema, que la
Generalitat no hagi fet res en aquest sentit. La
Generalitat ha fet moltes coses que no em puc
entretenir gaire a explicar. La CIRIT to un
pressupost que, val a dir-ho, es modest: quan es
va crear la CIRIT, ]'any 1981, tenia un
pressupost de 50 milions de pessetes; despres,
ho veurcm amb mes detall, aquest pressupost
ha anat creixent i ha ultrapassat, I'any en curs,
els 8(X) milions de pessetes.

I clue It la CIRIT amb aixo? Fa moltes

roses, vostes ja ho sahen, i per aixo hi passare

molt per sobre. D6na beques i ajuts per a la

recerca i estudis a 1'estranger, d6na borses de

viatge, ara esta patrocinant el Programa de

Quimica Fina, que ja he esmentat abans, d6na

ajuts per a la infrastructura de recerca de

convocatbries estatals, d6na suport a les

activitats d' R+D a Catalunya concedint ajuts a

trehalls de recerca de tematica diversa, d6na

heques d'investigacio postdoctoral, etc. Entre

altres cosec, la CIRIT tamhe conrea altres

aspectes del foment de la recerca, corn es l'ajut

adeterminadespublicacionescientifiques,corn

vostes sahen, i fomenta el coneixement de la

cicncia i de la tecnologia entre el jovent.

Hi ha un altre organisme, que es la Direcci6

General d'Universitats, que to un organ, el

GahinetTecnicdeRecerca,quedesqueexisteix,

des dc I'any 1985, ha tingut un pressupost

considerable i que s'ha gnat incrernentant per

taldc fomentarlarecercauniversitaria. Aquesta

Si, perquc pertany a la Direcc16 General d'Uni-

versitats. que cs una recerca centrada,

fonamentalment, en Ics universitats catalanes.

Te un programa de promoci6 de la recerca i del

desenvolupament tecnologic al si de les

universitats, que va destinat, sobretot, a ]a

promociodelsequipamentsd'investigaci6dels

serveis i tallers comuns, moltes vegades de

diverses universitats. Dona tambe altres tipus

d'ajut, fomenta els cursor interuniversitaris de

postgrau, per exemple, dona tambe horses de

viatge i, finalment, crec que una de les cores

mes importants que fa, de dos o tres anys enca,

es la convocatoria de beques de formacio

d'investigadors, que son complementaries de

les que convoca 1' Administracio central. Hi ha

cada any un concurs en que es convoquen i es

doten vuitanta beques repartides no solament

entre la universitat, sing tambe entre altres

centres que fan recerca; fins i tot els centres del

Consejo que hi ha aqui, a Barcelona, hi poden

participar i n'han guanyat alguna. Son unes

beques que es renoven durant tres o quatre

anys; el primer any se'n van donar vuitanta, el

segon any es van renovar ]a major part

d'aquestes vuitanta i se'n van donar vuitanta

mes, ara estem contemplant la tercera

convocatoria, etc. Per diversos motius penso,

i estic segur que vostes tambe, que aquesta es

una de les principals i mes necessaries accions

que cal fer en el camp de la recerca. Es donen

tambe beques postdoctorals d'investigacio

cientIfica, i finalment s'ha comengat un altre

pla, que es el de financament de places de

personal investigador i tecnic altament qualifi-

cat als diversos departaments i instituts de les

universitats catalanes. Aixo vol ser la replica,

en l'ambit autonomic, d'allo que el Ministerio

de Educacion y Ciencia va comencar amb el

nom de Programa PROPIO i que, en teoria,

havia de ser per a tot I' Estat, pero que a ultima

hora van reduir la concessio d'aquests a juts a]

que han anomenat «territori MEC>>; es a dir, al

territori que, des del punt de vista educatiu,

administra directamentel mateix Ministerio de

Educacion y Ciencia.

Hi ha un tercerorganisme important, clue cs

l'IRTA. Aquest institut fa recerca ell mateix;

mes que donar ajuts, el que fa es recerca en els
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diferents centres que to a Catalunya. L' IRTA

actua en diferents ambits: en la producci6

vegetal, en la produccio animal, nutrici6

genetica animal, en la tecnologia d'aliments,

etc. L'IRTA, en el moment actual, to en curs

uns setanta projectes d'R+D.

Aquests son els que podriem dir-ne agencies

o organs especifics que to la Generalitat en el

terra de recerca, pet-6 no hi ha dubte que part

dels traspassos que s'han fet tambe inclouen

unaactivitat investigadora molt important. Un

d'ells cs, evidentment, en l'ensenyament,

sobretot no cal dir a les universitats -despres

veurem unaestirnac16del valord'aixo-i hi ha

un altre Iloc que cs mes dificil de calcular, que

es la sanitat. L'Institut d'Estudis de la Salut

esta estudiant I' import de la despesa real a

Catalunya en aquest darter camp. Vostcs

saben clue de la mateixa manera que de les

universitats es pot imputar a recerca una part

dels seas pressupostos, des del punt de vista de

la sanitat, no hi ha dubte que tambe es fa

recerca. Sobretot als grans hospitals, als

hospitals que anomenem de tercer nivell; no hi

ha dubte que una part molt important del scu

pressupost es destina a assistencia sanitaria,

pet-6 es indiscutible que una part significativa

del seu pressupost s'aplica a recerca.

Tot aixo fa, doncs, que Ies despeses de

recerca a Catalunyas'hagin incrementatd'una

manera substancial aquests darrers anys, tot i

que no hagin arrihat. encara, al nivell que ens

correspondria.

Altres recursos

No hi ha dubtc que al costat d'aquests

diners que hi inverteix d'una manera directa o

indirecta la Generalitat -1 afortunadament, a

mes a mes diria-, una part molt important dels

recursos de recerca despesos a Catalunya ens

venen directament de I'Estat. Es el que diem

abans, a traves de la CICYT o be a traves del

FISSS, que es el Fondo de Investigaciones

Sanitarias de la Seguridad Social (organisme

que depen del Ministeri de Sanitat i que es

nodreix amb fons provinents de les receptes

que es paguen als laboratoris). Pero, es clan, els

recursos, les beques, cis ajuts, tot el que ve

procedent de la CICYT, o procedent del FISSS

a Catalunya, arriba no perque sigui Catalunya,

o perque siguin catalans els qui ho reben, sing

que ve perque la gent quc trehalla aqui tc dret

tambe, naturalment, a conc6rrer en aquests

concursos, que, val a dir-ho, solen Set- JILIt'lats

d' Una manera correcta, i, per tart. es logic que

una part important dels recursos de que disposa

I'Administraci6 central a traves d'aquesta via

vinguin a Catalunya.

Pero, ho repeteixo, aquests diners no venen

a l'Administraci6 de la Generalitat, sin6 que

van directament ales persones quc trebal len en

aquestes diverses arees del coneixement, en

aquestes diverses arees de recerca a Catalunya.

Calcul de la despesa en R+D

Es molt dificil aclarirquin es I'import total

dels recursos destinats a recerca dintre de

Catalunya. Em limitarc a explicar. en aquest

sentit. el resultat d'uns estudis fets perencarrec

de la CIRIT per un grup de professors de la

Universitat Politecnica de Catalunya,

encaP4alats per Pere Escorsa, que han fet una

estimaci6 corresponent a la despesa de recerca

a Catalunya, sigui quin sigui Cl seu origen,

l'any 1984, i una altra estimaci6 feta amh els

mateixos parametres I'any 1987. Aquestes

dades han estat publicades en sengles volums

i es troben resumides a la taula I. L'any 1984,

el conjunt do la despesa total estiniada a

Catalunya era de 18.988 milions de pessetes,
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amb prop de 8.000 milions de pessctcs

procedcntsdel sector public, de l' Administrac16

central, de la Gencralitat, de I'Administraci6

local, i una part mes important -11.600

milions- que procedien de les empreses.

Empreses i sector privat no son exactament

sinonims, perque en aquests estudis, igual que

fa I'organ corresponent de Madrid per a tot

I'Estat, totes les empreses, siguin publiques o

siguin privades, s'inclouen en aquest segon

capitol. Fixin-se, doncs, que 1'any 1984, dels

18.988 milions, la majoria mom passa it la

major part de paisos avancats i que hi ha molta

reccrca-venien de les empreses, i I'altra part,

7.3(X), venien de funs publics.

Aquestes xifres han variatsubstancialment

1'anv 1987. segons 1'estudi fet Pei inateix (RIP.

L'any 1987 lesdifercntsadministracions apor-

ten en total 15.282 M, i hi ha 15.177 M del sector

d'empreses. Aixi, doncs, s'ha passat, en total de

menys de 20.00 M a 30.596 M. amb unadiferen-

cia essencial que no considero pas en aquest cas

beneliciosa, i es que mentre que I'any 1984 hi

havia un predomini dels Eons procedents de les

empreses, l'any 1987 ja s'havia arribat

practicament a una igualtat entre les dues grans

part ides-, o sigui clue el sectord' empreses ha pujat

d'Una manera molt menys notoria.

En relacio amb el producte interior brut,

parametre del qual parlavem abans (vegeu la

taula l I ). veurem que tambe s' ha incrementat la

proporci6. encara que no gaire. L'any 1984, la

despesa per reccrca a Catalunya era dun

0,38 1/c del producte interior brut, mentre que

l'any 1987 era del 0,46 % del producte interior

brut, xifres, altrament, hen inferiors ales que ja

s'haviaarribatenel conjuntde I'Estat,quecom

hem tilt ja cs trobaven al 0,7 Y o 0,8 Ye.

Evoluciio de la despesa publica R+D
a Catalunya

De Iota manera, crec que hem comencat a

millorar. Pel que fa a la despesa per recerca a

Catalunya, aquestes dades ho demostren. Ara

es fare un altre estudi corresponent a I'any

1990, i tardarem a tenir-ne tots els resultats,

pero a la taula III podem veure quina ha estat,

aquests darrers anys,1'evoluc16 de la despesa

a Catalunya Pei que fa a fons propis de la

Gencralitat, des de 1981-que ja he dit quc la

CIRITtcnia50 M de pessetes de pressupost-

fins al 1990, I'any actual, que en to 807, de

milions. Al pressupost de la CIRIT, s'hi pot

surnar el del Gabinet Tecnic de Recerca de la

Dirccci6 General d'Universitats, que ha anat

pujant des de 70 M fins a 1.085 M, I el de

l' IRTA, que des de I' any 1985 ha pujat des de

477 M fins a 1.400 M. Aixb fa que els tres

organismcs a que rn'acabo de referir, que son

propis de la Generalitat, hagin incrementat el

pressupost d'una manera marcadament espe-

cial aquests darrers any. I a aixo hi podem

surnar les universitats els anys 1987, 1988,

1989 i les xifres estimades del 1990. El calcul

del que les universitats es gasten en recerca es

fa imputant corn a despesa de reccrca el 20 (4

del pressupostdeliquidaciodelesuniversitats.

En aquest cas, doncs, eren 6.200 M 1'any

1987, 7.500 M 1'any 1988, 10.300 M 1'any

1989 1 13.185 M I'any 1990. O sigui que, en

definitive, la despesa publica controlada (hi

ha la publica no controlada, com la sanitat, a

la qual em referia ahans) s'ha incrernentat en

mes del 100 CIS en cls darrers quatre anys.

Universitat i empresa

Entec que aquesta millora que es comenca

a notar I clue es insuficient, pero que es

comcnca a notar durant aquests darrers anys,

pot ser tambe cal ibrada i confirmada per altres

parametres. Perexemple,tothomestad'acord
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T,u I.A I

Xifres de I'R+D a Catalunya , en milions de pessetes . Anys 1984 i 1987

Sector public 1984 1987

ADMINISTRACIO CENTRAL 5.972 (81 (7) 6.533,5 (42,7 % )

GENERALITAT 1.166 (16 (Xc) 2.125,3 (13,9'%,0

ADMINISTRACIO LOCAL 220 (3 398,9 (2,7 (7()

UNIVERSITAT - 6.224,6 (40,7 (4 )

DIRD AMB EONS PUBLICS 7. 358 (100 1/1) 15.28-1,3 1100 (0

Sectord'empreses i altres entitats

EMPRESES ( DIRDE ) 12.190 16.125,8

DPTE . DEL FINAN^AMF.NT PUBLIC REBUT -887 --- 872.4

DPTE. DEL FINAN(^AMENT ESTRANGER 15 --136,4

DIRD FINAN4ADA PER LES EMPRESES 11.288 15.117

DIRD FINANc'ADA PER ALTRES ENTITATS 327 60,4

DIRD DEL SECTOR 11.015

DIRD total

15.177,4

DIRD FINAN^:ADA AMB FONS PUBLICS 7.358 15.282,3

DIRD FINAN4'ADA PER LES EMPRESES 11.615 15.117

DIRD FINAN('ADA PER ALTRES ENTITATS

0 AMB IONS ESTRANGERS 15 196.8

18.988 30.590.1
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que les relacions existents entre les universitats
i el mon, diguem-ne, laboral i productiu de

Catalunyas'haincrementatmoltdurantaquests

darrers anys. Les universitats han de fer, no cal

dir-ho, tota mena de recerca, i evidentment

recerca bitsica, pero tambe poden fer i fan

mopes vegades recerca aplicada. I en aquest
sentit, no hi ha dubte que la col•laboracio entre

la universitat i 1'empresa s'ha mostrat aqui i a

tot ar eu una font molt beneficiosa per a les

mateixes universitats i per a I'economia del

pals en general. Des d'aquest punt de vista,

crec que anern millor que no anavem. Tenim

un exacte coneixement de quin es el valor dels

contractes de col•laboracio establerts entre les

universitats catalanes i les diferents empreses.

Doncs be, aquesta col•laboracio l'any 1988 va

ascendir a 2.213 milions de pessetes, queja es

una xifra considerable, pero es que l'any 1989
es va arribar a 3.427 milions de pessetes, i no hi

ha dubte que l'any 1990, encara no acabat,
aquesta xifra haura estat ultrapassada. Aquest

TAULA II

increment de mes del 50 % nomes en un any es

molt significatiu, i indica que les universitats

col•laboren cada vegada mes amb la industria

i el sector de serveis.

La produccio cientifica

Un altre indicador es el de 1' increment de la

producci6 cientifica, i trec aquestes dades de

1'estudi que ha fet Coy i que ha inclos en el

llibre que abans he esmentat, al qual despres

em referire molt breument. Com molt be

saben, s'ha let, per part de diversos autors, un

estudi de la incidenciaambque les publicacions,

per un canto de tot 1' Estat i despres del diferents

centres de tot I' Estat, apareixen en el conjuntde

les publicacions cientffiques mundials.

A la taula IV es posa en relleu l'increment

delaproducc16cientfficaespanyolaentre l'any

82 i l'any 88, en tint per mil es la proporcio de

Percentatge de les despeses en R+D sobre el PIB . Anys 1984 i 1987

1984 PIB = 4.982.617 milions de pessetes DIRD 18.988

x 100 = - x 100 = 0,38 %

PIB 4.982.617DIRD = 18.988 milions de pessetes

1987 PIB = 6.573.633 milions de pessetes

DIRD = 30.596,1 milions de pessetes

DIRD 30.596,1

- x 100 = x 100 = 0,465 %

PIB 6.573.633
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TAl9.A III

Evoluci6 dels pressupostos destinats a la recerca per alguns organismes de la Generalitat

amb Eons propis. Periode 1981-1990

CIRIT GTR IR"TA Total Unt1 er.situts Despesa interior

brian en R+ I)

1981 50 50

1982 239,3 70,7 - 310

1983 490,7 94,3 - 585

1984 344,7 68,2 - 412,9

1985 402,1 148,2 477 1.087,3

1986 440,5 53,3 676,9 1.130,7

1987 462,8 377,6 789,1 1.629,5 6.224 30.596

1988 466.0 399,1 975,2 1.840,3 7.529 36.670

1989 636.0 593,8 1.327 2.556,8 10.376 44.240

I990 807,2 1.085 1.400 3.292.2 13.185 55.390

1991 1.448 1.424 1.300 4.172

citacionsendiversos reculls: l'ScienceCitacion

Index, el Social Science Citation Index i I'Arts

& Humanities Citation Index. Observin que de

8 passem a 13 per mil, d'1,2 a 2, i de 1,1 a 2,5,

respectivament. No hi ha dubte, ja ho he dit

abans, i aiVo, doncs, cal reconeixer-ho a partir

dc I'adveniment de la democracia, i espe-

cialment per part del Govern socialista, s'ha

donat mes preeminencia a la despesa en recerca,

tot i que segurament no la que seria necessaria,

per) es notable el pas endavant que s'ha fet, i

aixb es reflecteix, entre altres cosec, en aquesta

major presencia de treballs a diferents llocs de

tot l'Estat, en aquestes publicacions inter-

nacionals.

A ]a taula V veiem el que passa quan

comparem en el periode 1987-1990 les publi-

cacions procedents de diversos centres dc

recercauniversitai-iaintemacionalde Barcelona

i de Madrid, en diferents arecs: matematiques,

tisica i astrofisica. quimica, ciencies de la visa,

ciencies de la terra, ciencies agronomiqucs,

ciencies mediques i ciencies tecnologiques.

Madrid to un avantatge sobre Barcelona, tambe

to molts hies recursos, pero tixin-se que en

alI'uns casos Barcelona esta fins i tot una mica

per sobre de Madrid. El progres ha estat

evident per a tot I'Estat, i la proporc16 de

publicacions catalanes , de Barcelona i d'altres

capitals, noes pasdolenta ; esadir,si limitcssim

- com fa Coy- I' analisi al primer mig any de

]'any en curs , o sigui de goner a j ury de ]'any

1990, veuriem que del total de Ies publicacions

de l'Estat , a revistes estrangeres de qualitat,

Catalunya hi aporta el 24,6 Yr del total de

publicacions espanyoles , mentre que Madrid

n'hi aporta el 29 %. No es in de bon troy una

mala proporci6 si pensem que la relacio de

recursos esmercats estan molt mcs a favor de

Madrid del que ho estan els productes d' aquesta
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recerca; es a dir, les publicacions fetes.

En alirmar tot aixo voldria que quedes clar,
sense cap mena de triomfalisme, que parti-

cularment no em sento satisfet de 1'estat de la
recerca a Catalunya en els moments actuals.
Certament ha millorat, crec que s'han fet passes
positives endavant aquests ultims temps, pero
hcm de ser ben conscients, ho repeteixo amb
real isme, de les nostres prbpies mancances. En
part, pero nomes en part, ens podem escudaren

la politica centralista que s'ha fet sempre a

1'Estat, i ara no vull ser victimista, pero ditaixo,

que es una coca absolutament certa, i que em

sembla que ha quedat ben palesa per les dades

objectives que he donat, haig de reconeixerque

potser tots nosaltres. comencant per I'Admi-

nistracio pdblica catalana i seguint potser pel

mon cienti I ic, no hem fet tot el que podriem fer.

I ja es hora que des del punt de vista de la

recerca adoptem una actitud mes bel•ligerant,

una actitud mes competitiva, una actitud mes

decidida per tal de potenciar en el nostre pals la
recerca, tal com tots plegats creiem que cal fer.

TA('i.A IV

Increment de la produccio cientifica espanyola
Tant per mil. Anys 1982 i 1988

1982 1985

SCIENCE. CITATION INDEX (SCI) 8 13.4

SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX (SSCI) 1,2 2

ARTS (l HUMANITIES CITATION INDEX IAHCE I.I 2.7

TArn.A V

Comparacio de I'Science Citation Index de Madrid i Barcelona
Tant per mil. Periode 1987-1990

Barcelona Madrid

MATEMATIQUES 2,9 2,7

I'ISICA I ASTROEISICA 2.6 6,0

QtJIMICA 4,8 7,9

('II:N('IES DE I.A VIDA 3,0 4.7

('II:NCIES DE LA TERRA 2,2 1,2

('IIJNCIES AGRONOMIQUES 1,2 2,0

('IIENCIES MEDIQUES 3.5 3,1

CIFNC'IES TE.CNOLOGIQUES 1,5 2.6
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La recerca cientifica i tecnologica
a Catalunya. 1990

En aquest sentit, torno at comencament: he

dit que afortunadament aquesta presentaci6

coincidia amb l'aparici6 d' un llibre que alguns

de vostes ja hauran vist, pero que encara no ha

estat presentat publicament. Aquest volum es

un encarrec que tenia I'Institut d'Estudis

Catalans per part de la Generalitat ja feia molt

de temps, i que la seva preparac16 s'havia

iniciat l'any 1985, si no in'equivoco. S'havien

fet ja coses importants, pero per una serie de

circumstancies i per manca, segurament, del

que cal per fer una coca ben feta d' aquest tipus,

que son els recursos suficients, el projecte

s'havia encallat. Finalment, fa un any i mig

s' arriba a un acord entre la CIRIT, per una part,

i l'Institut d'Estudis Catalans, per l'altra, per

tal de fer el que voliem que fos el Llibre Blanc

delaRecercaaCatalunya. No 1'henmtitulat«El

Llibre Blanc de la Recerca a Catalunya» al

final, per creure que aquest era un titol potser

massa ambici6s, i per aixo el seu titol es La

recerca cientifica i tecnologica a Catalunya.

/990. De fet, consisteix en un recull molt

important sobre quina es la situaci6 actual de la

recerca a Catalunya.

El primer dels tres volums que el componen

s' ha dedicat a 1'estudi de la situaci6 actual vista

per diversos personatges del m6n de la recerca.

I aixo crec que es molt important. El segon i el

tercer volum formen un cataleg que compren

7.300 investigadors, enquadrats en 2.341 unitats

de recerca -unes mes importants que altres,

no cal dir-ho--existents a Catalunya.

No hi ha dubte que, segurament, aquest

llibre dista forca de ser perfecte, i que to errors

i mancances, pero tambe ha estat un acord

general de l'Institut i de la CIRIT publicar-ne

1'edici6 sense retardar-la mes, perque volerfer

una cosa perfecta ens hagues portat a endarrerir

encara molt mes una publicaci6 tan important.

Crec que podem estar molt satisfets de tenir al

nostre abast aquesta publ icacio', quc constitueix

una bona base per poder apreciar, d' una

ra objective, quin es 1'estat de la situac16 des

d'un punt de vista de la recerca cientifica. i no

solament cientifica, sin6 tambe a

Catalunya.
Per aixo voldria agrair tot I'esfor4 que han

fet moltes persones, i no cal dir la CIRIT, pero

sobretot l' Institut d'Estudis Catalans. Hein
d'agrair-ho al seu president, el professor FEmili

Giralt,agrair-hoa 1'anticpresident, el professor

i bon amic Enric Casassas, que hi ha dedicat

molt de temps, i tambe d'una manera molt

especial ho voldria agrair al professor Ramon

Coy, que es el que es va comprometre a editar-

lo en un termini determinat. He de reconeixer

que em vaig equivocar, ja que no creia que el

professor Coy complis el termini fixat, i I'ha

complert. El llibre es al carrer i crec que tots

plegats ens n'hem de felicitar.

En aquest Ilibre hi ha moltes coses, i ara no

m'entretindre pas a comentar-lo a foes perque

aixo demanaria massa temps; els recomano a

tots vostes que es mirin el segon volum i el

tercer, i sobretot que llegeixin el primer. En el

primer hi ha, entre altres coses, els resultats

d'una enquesta feta l'any 1985 entre diversos

caps de brot de la recerca a Catalunya per veure

que en pensaven, de 1'estat de la giiesti6. Aixo

s' hacompletatambunapanoramicamesrecent,

I'any 1990, de tal maneraque el Ilibre compren

trenta-vuit assaigs diversos, d'arees abso-

lutament diverses de la ciencia en la seva mes

gran extensi6 de la paraula, fetes tambe per

persones destacades. Cadascuna d'aquestes

arees ha estat tractada per personalitats molt

distingidesenelseurespectiucamp, icadascuna

d'ellcs fa una analisi de la situaci6 de la recerca

dins la seva respectiva area. Al meu entendre,

aquest es un fet realment molt important, i

vostes comprendran que ara no em puc

entretenir a explicar-los que diuen cis nostres

millors investigadors, pero si quc, tal corn ha

fet Coy en l'assaig de sintesi, cal remarcar quc
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es posa en relleu , en boca d'aquestes
personalitats , quines son les mancances de la
recerca a Catalunya en el moment actual, que
es el que ens interessa. Perque acabo de referir-
me al que es fa, i a com hem progressat , pero el
que cal , si volem posar la recerca a l' altura que
es mereix, es que sapiguem no solament d'on
parti m, sing tambe quins son els nostres deficits
i on volem anar.

Que cal fer

Be, de les respostes es despren que, en el
moment actual, estem molt millor en equi-
paments que no estavem anys endarrera. Cinc
anys endarrera, deu anys endarrera, i, no cal dir,
vint anys endarrera. Pero aixo va Iligat a una
altra coca: no hi ha recursos suficients, moltes
vegades, per atendre les despeses indufdes per
aquests equipaments millorats, i tampoc no hi
ha recursos suficients per tenir el personal
tecnic adequat. Aquesta es una, no hi ha dubte,
de les grans mancances del nostre pais: les
despeses de manteniment i disposar de perso-
nal d'elevat nivell tecnic que sigui capac de fer
de segons o de tercers dintre d'un equip de
treball, pero que realment hi aportin aquests
coneixements tecnics que moltes vegades ens
falten.

Un altre defecte es que hi ha pocs
investigadors en formacio. I es que moltes
vegades gent que es dedica a la recerca a la
universitat to massa carrega docent. I jo, que
soc universitari, o almenys em tinc corn a tal,
penso que realment una de les missions de la
un iversitat es la docencia, i noes pot abandonar
la docencia dins la universitat, pero es evident
que molts equips de treball dintre de les
universitats es troben amb aquest problema:
excessiva carrega docent i poca dedicacio
possible al treball de recerca.

Una opinio generalitzada es que tambe hi
ha una descoordinacio de les politiques

cientifiques. M'atreviria a dir que hi ha una
altra cosa mes: una manca d'una politica cien-
tifica clarament definida. Existeixen diverses
iniciatives, tai com hem dit, i segurament enca-
ra algunes mes, pero no hi ha pogut haver fins
ara -pets motius enumerats- una politica
cientifica catalana clara i definida. Certament,
cal establir prioritats sense oblidar el camp de
les humanitats.

Hi ha un altre terreny en que cal avancar
encara mes: la connexio de la recerca i dels
cientifics amb 1'empresa i amb la societat.
Perque els investigadors es queixen, moltes
vegades, de no tenir el reconeixement social
adequat, reconeixement social que sens dubte
es mereixen. En general, ja sabem tots que les
retribucions de la universitat, sigui perdocencia,
sigui per investigacio, son mes aviat penoses,
i no hi ha dubte que ningu no s'hi fara ric, i en
un moment com el d'ara, en que la societat es
una mica ]a societat del diner, la societat d' alto
que en diem els yuppies, cap investigador, ni a
casa nostra ni fora de casa nostra, no podra
guanyar gaires diners, i segurament una part
important del reconeixement social es basa en
els diners que un guanya o els diners que un te.
Per aixo caldria que ]a societat -tot procurant
incrementar els ingressos dels professionals de
]a recerca- els concedis, rics i pobres, el
reconeixement que es mereixen. Altrament,
cal que molter de les nostres empreses facin
mes investigacio de la que fan. N'hi ha unes
quantes que en fan, ja s'ha avancat tambe en
aixo, pero segons hem vist per l'estudi
d'Escorsa entre el 1984 i el 1987 a Catalunya,
la contribucio de les empreses al conjunt de
despesa en recerca a casa nostra mes aviat ha
anat cap avail o, si mes no, no ha pujat al ritme
que ban pujat els altres capitols.

I, no cal dir-ho, hem d'escoltar tothom i
aprofundir en la discussio de la situacio actual.
Per aixo, hem triat el lema de <<La recerca a
Catalunya. Repte de futur>>, com a nom
d'aquestes Jornades -organitzades per la
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CIRIT-que celebrarem el dijous i el divendres.

I per aixo els debats en societats, en entitats de

tanta valua com es 1' Institut d' Estudis Catalans,

em semblen de la maxima importancia per

veure si en surten idees per tal de fixar les

millors linies d'actuac16. Que hem de fer?

Entenc que hem d'establir un pla general de

foment de la recerca a Catalunya que asseguri

mes o menys uns minims per a tothom, pero

que fomenti aquells sectors que de comu acord

creguem que son mes necessaris de prioritzar.

I esperem que les retallades pressupostaries

que ens venen a sobre no afectin massa els

recursos per a la recerca. Que les universitats

i altres centres de recerca, i parlo tant dels

Pressupostos de 1'Estat com dels Pressupostos

de la Generalitat, puguin veure com continuen

incrementant-se els fons que s'hi dediquen.

No hi ha dubte, pet-6, que, a part de tot el que

he dit, de millorar el coneixement de tot el

sector, que ja ho hem aconseguit en gran part,

d'establir prioritats, i d'aconseguir una coor-

dinacio mes gran, cal fer tots els possibles,

sigui quina sigui la sentencia del Tribunal

Constitucional, per obtenir una participaci6

mes gran en els recursos destinats a la recerca

existents a tot 1'Estat. A mi em sembla

absolutament inadmissible queCatalunya, que

to competencies exclusives en recerca, no pu-

gui tenir una veu mes clara en aquest terreny.

Perque, realment, Catalunya no to fabrica de

moneda, ni una banca nacional; no oblidem

que els Pressupostos de la Generalitat es

nodreixen fonamentalment dels recursos que

venen de I'Administraci6 central, ni que

1'endeutament que pugui fer el Govern de la

Generalitat d'acord amb el Parlament de

Catalunya pugui creixer indefinidament. Per

aixo, tot i que les partides del Pressupost de la

Generalitat han augmentat d' una manera molt

considerable -com hem vist-, es dificil que

s'incrementin fins en aquells nivells que tots

voldriem que pogues disposar la recerca a

Catalunya, mentre no s'estableixi un nou

mecanisme de financament o be s'arribi a

acords amb el Govern central pet que fa als

traspassos pendents de recerca.

No hi ha dubte que cal continuar fomentant

les vocacions i que cal incrementar la politica

de beques; estem en aixo. Es necessiten mes

beques per a formaci6 de personal investiga-

dor. Es necessiten tambe mes professors

universitaris; aquest esundelsgransproblemes

que ens planteja 1'expansi6 universitaria a

Catalunya. I no cal dir que hem de continuar la

politica que s'ha dut a terme fins ara, reforcada

ambles noves directrius que, sens dubte, sortiran

d'aquestes reunions a que hem fet referencia.

Crec sincerament, tambe, que la CIRIT,

organ de coordinaci6 de I' Administraci6 pu-

blica catalana pet que fa a recerca i innovacio

tecnologica, hauria de disposar de la

col•laboraci6 i lassessorament d'entitats tan

prestigioses com l'Institut d'Estudis Catalans,

que, gracies a la seva reestructuracio, compta

amb un magnific potencial en tots els terrenys

de la cultura i de la ciencia catalanes.

En definitiva, i amb aixo acabo, entenc que

cal passard'unapoliticatestimonial i subsidiaria

a una politica clarament definida en el terrreny

de la recerca. Sempre, com es obvi, dintre de

les nostres possibilitats, perque si volem que

Catalunya sigui, com hem dit tantes vegades,

unpaisemergent, no podemquedarendarrerits,

ni en el sector de l'ensenyament, i, no cal dir-

ho, de 1'ensenyament universitari, ni tampoc

en el sector de la recerca. Perque no oblidem

que els que van at capdavant del concert de

paisos mundials son aquells que en aquest

camp s'han distingit mes.

Moltes gracies.


